
Protokół nr IX/2007 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 30 listopada 2007 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl o godz. 10 
00

 otworzył sesję, po 

powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 14 radnych , co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Obecność członków Rady Gminy oraz osób zaproszonych według listy obecności, stanowią 

załączniki do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy uczestniczyli ponadto : 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek 

- Sołtysi 

- Przewodniczący Rad Sołeckich. 

- Kierownicy zakładów i jednostek gospodarczych 

- pracownicy Urzędu Gminy 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl stwierdził, że wszyscy radni 

otrzymali porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawy organizacyjne. 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 26 września 2007r. 

4.   Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy. 

5.   Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w Lubrzy między sesjami. 

6.   Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

7.   Interpelacje radnych. 

8.   Dyskusja. 

9. Podjęcie uchwał. 

    10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

    11. Zapytania i wolne wnioski. 

    12. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
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Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, iż w porządku obrad sesji 

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na wprowadzeniu dodatkowo dwóch 

projektów uchwał : 

1) w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok 

 

Proponowane zmiany w porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie, które 

przyjęte zostały przez Radę „jednogłośnie” ( obecnych podczas głosowania 14 radnych) 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 26 września 2007r.  

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z sesji z dnia 26 września 2007r. 

przyjąć bez odczytywania. Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty przez Radę 

przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” ( głosowało 14 radnych). 

 

Ad. 4 

Informację na temat formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy – 

przedstawiła Kier OPS w Lubrzy – mgr Irena Stabryń. ( za okres od 1 stycznia 2007r. do dnia 

31 października 2007r. 

 

Formy pomocy udzielane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy od dnia 1 stycznia 

2007r. do dnia 29 maja 2007r. 

 

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o 

pomocy społecznej. 

1. Pierwszym, podstawowym warunkiem dla wszystkich zasiłków jest trudna sytuacja 

życiowa. 

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, 

związanej w szczególności z : 

- ubóstwem 

- sieroctwem 

- bezdomnością 

- bezrobociem 
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- niepełnosprawnością 

- długotrwałą chorobą 

- problemami rodzin wielodzietnych 

- trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 

- zdarzeniem losowym 

- klęską żywiołową lub ekologiczną 

2. Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa. 

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od 

kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej czyli tzw. kryterium dochodowego. 

Przy obliczaniu dochodu należy zsumować dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku, czyli np. osoba ubiegająca się o pomoc w miesiącu listopadzie, powinna 

przedstawić dochód z miesiąca października. Obliczając kryterium dochodowe na osobę w 

rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodzin. Muszą to być dochody netto, 

czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenie. 

Do dochodu nie wlicza się również : 

- kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie na rzecz innych  

  osób ( spoza rodziny), 

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczeń w naturze. 

To jak liczymy dochód, w przypadku osób prowadzących pozarolnicza działalność 

gospodarczą, zależy od formy opodatkowania tej działalności. 

Dochód ustala się zwykle na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy. 

Natomiast jeżeli osobą ubiegającą się o pomoc jest rolnik, przyjmuje się wówczas, ze za 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wys. 207 zł ( obowiązuje od 

1.10.2006r.). 

Należy pamiętać o tym, że kryterium dochodowe zmienia się, podlega weryfikacji. 

Pomoc udzielana jest w formie : 

1.Przyznawania i wypłacania przewidzianych ustawą świadczeń ( tj. zasiłki stałe, zasiłki   

   okresowe, celowe specjalne, celowe). 

2. Pracy socjalnej 

3. w naturze 

4. W formie dożywiania w szkołach. 

 

W ramach zadań własnych Gminy, ustawa o pomocy społecznej nakłada następujące 

obowiązki : 
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- udzielania schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym : 

- pokrywanie wydatków na świadczenia lekarskie, 

- sprawianie pogrzebu, 

- udzielanie zasiłku w przypadku zdarzenia losowego 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 

Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 47 000 zł. Wykorzystuje się ją na pokrycie 

kosztów obiadów w świetlicach szkolnych w Lubrzy ( 27 – dzieci), w Dytmarowie ( 29 – 

dzieci), w Białej ( 9 dzieci) oraz w Prudniku ( 2 – dzieci). Z tej formy pomocy skorzystało 67 

uczniów na łączną kwotę 11.413,75 zł.( gminne dożywianie).  

Ponadto pozyskano dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa na dożywianie uczniów 

zgodnie z wieloletnim programem Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania w kwocie 32 000 

zł z czego wydatkowano na dzień dzisiejszy kwotę w wysokości 19.973,90 zł, co w znaczny 

sposób odciążyło budżet naszej Gminy. Objęto również pomocą finansową dzieci w 

Przedszkolach na terenie Gminy Lubrza : 

- Lubrza – 5 dzieci 

- Dytmarów – 12 dzieci 

- Trzebina – 3 dzieci 

Biała – 1 dziecko 

Łączna liczba osób objętych pomocą finansową w Przedszkolach to 21 dzieci. 

 

1.zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej ( konkretnej) potrzeby 

bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, 

leczenia, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw 

w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku : 

- zdarzenia losowego, 

- klęski żywiołowej lub ekonomicznej, 

Z tej formy skorzystało 23 osoby na kwotę 17 918,00 zł. 

 

2. zasiłek celowy specjalny przyznawany jest wówczas, kiedy osoba lub rodzina nie spełnia 

kryterium dochodowego a znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Z tej formy 

pomocy skorzystało 7 osób na kwotę 3 210 zł. 
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2.zasiłek okresowy od dnia 1 maja 2004r. roku jest zadaniem własnym gminy, finansowanym 

w formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

 

3.Jest wypłacany w następujących sytuacjach : 

- długotrwałej choroby, 

- niepełnosprawności, 

- bezrobocia. 

Z tej formy pomocy skorzystało 58 osób na kwotę 52 342,90 zł. 

 

Wprowadzono też dodatkową zasadę ustalającą minimalną kwotę zasiłku jako określony 

procent różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. W roku 

2007 procent ten wynosi : 

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35 % różnicy między kryterium  

  dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 

- w przypadku rodziny – 25 % różnicy miedzy kryterium dochodowym a dochodem rodziny. 

 

Od 1 stycznia 2004r. zadaniem własnym gminy jest pokrycie kosztów utrzymania za pobyt w 

Domu Pomocy Społecznej osób samotnych i bezdomnych. Na ten cel Ośrodek Pomocy 

Społecznej wydatkował kwotę w wysokości 18 749,00 zł ( plan – 26 000 zł). 

 

Ponadto ośrodek realizuje zadania zlecone gminie, przyznane na ten cel środki pochodzą z 

budżetu państwa w wysokości 75 000 zł ( stałe). Do realizacji zadań w tym zakresie należą : 

- zasiłki stałe – wypłacone 18 osobom na kwotę 46 807,69 zł 

 

4.zasiłek stały przysługuje : 

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej 

- całkowicie niezdolnej do pracy z powodu : wieku, niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest  

 niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ( 477 zł) 

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku 

lub niepełnosprawności, jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

 

Całkowita niezdolność do pracy oznacza : 
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- całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej 

niezdolności do pracy oraz samoistnej egzystencji) albo zaliczenie do I lub II grupy 

inwalidów, lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem : 

- niepełnosprawności ( odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) 

- osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku lub osoba która ukończyła 60 lat ( kobieta) lub 65 

lat ( mężczyzna) 

 

Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota 

zasiłku stałego wynosi 444 zł minimalna – 30 zł. 

Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym a dochodem 

osoby ( lub na osobę w rodzinie). 

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacono na kwotę 1 977,40 zł 

 Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r., która 

weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. podstawową formą wsparcia rodzin, osób samotnie 

wychowujących dzieci jest zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także 

świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych . 

 Kryterium dochodowe do przyznania świadczeń rodzinnych wynosi 504 zł., a w 

przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna 583 zł. ( należy legitymować 

się orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, a powyżej 16 roku o znacznym albo 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku starszych dzieci lub osoby 

pełnoletniej uczącej się.) 

Zasiłek rodzinny przysługuje: 

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka 

2. opiekunowi faktycznemu dziecka 

3. osobie uczącej się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na 

utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem 

sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony). 

Wysokość zasiłku rodzinnego  

- 48 zł na dziecko do 5 roku życia 

-64 zł na dziecko powyżej 5 roku życia  
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- 68 zł na dziecko powyżej 18 roku życia 

Z tej formy pomocy skorzystało w naszym Ośrodku 254 rodziny na łączną kwotę 307 800 zł. 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka w przypadku urodzenia lub przysposobienia  

więcej niż jednego dziecka, przysługuje na każde dziecko. Wypłacany do ukończenia  

1 roku życia dziecka. Jednorazowe świadczenie w wysokości 1 000 zł. 

W tut. Ośrodku z dodatku skorzystało 17 rodzin na łączną kwotę 17 000 zł. 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego w wysokości 400 zł. Wsparcie przysługuje osobie uprawnionej na 

okres nie dłuższy niż: 

� 24 miesiące kalendarzowe 

� 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż 

jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 

� 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem z 

orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym znacznym stopniem 

niepełnosprawności. 

Osoba nie otrzyma dodatku jeśli:  

� bezpośrednio przed uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego 

pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy, 

� pracuje w okresie urlopu wychowawczego 

� w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego  

Dodatek nie przysługuje również, jeśli dziecko zostało umieszczone w placówce  

zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w specjalnym  

ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki, w żłobku  

albo w przedszkolu, z wyjątkiem: 
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a) dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku 

albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych 

b) dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej 

W tut. Ośrodku z dodatku skorzystało 16 rodzin na łączną kwotę 63 480 zł. 

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka – przysługuje samotnie wychowującym 

dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli 

nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka, ponieważ:  

• drugi z rodziców dziecka nie żyje 

• ojciec dziecka jest nieznany 

• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 

oddalone 

Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie, nie więcej niż 340 zł. na wszystkie 

dzieci. W przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł 

nie więcej niż 160 zł. na wszystkie dzieci.  

W tut. Ośrodku z dodatku skorzystało 21 rodzin na łączną kwotę 36 720 zł. 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego w wysokości 100 zł. 

W tut. Ośrodku z dodatku skorzystało 189 rodzin na kwotę 35 200 zł. 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

Wypłacany jest w dwóch sytuacjach: 

- na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której 

znajduje się szkoła w wysokości 90 zł. miesięcznie. 

- na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca   

zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła w wysokości 50 zł. miesięcznie. 

W tut. Ośrodku z dodatku skorzystało 70 rodzin na łączną kwotę 36 490 zł. 
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Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  

przyznawany jest: 

- do ukończenia 16 roku życia, jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, 

- do 24 roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

Dodatek wypłacany jest w kwocie 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 

ukończenia 5 roku życia, oraz w kwocie 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku 

życia do ukończenia 24 roku.  

W tut. Ośrodku z dodatku skorzystało 30 rodzin na łączną kwotę 23 180 zł.  

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. 

Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o 

znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi      

420 zł. 

W tut. Ośrodku ze świadczenia pielęgnacyjnego skorzystało 9 rodzin na łączną kwotę           

34 020 zł 

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 153 zł. miesięcznie, przysługuje: 

- dziecku niepełnosprawnemu (z orzeczoną niepełnosprawnością) 

- osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, jak również osobie niepełnosprawnej  w 

stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku 

życia, 

- osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia 
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częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Zasiłek pielęgnacyjnego nie przysługuje również osobie uprawnionej do dodatku 

pielęgnacyjnego. 

Zasiłek pielęgnacyjny jest jedyną formą wsparcia, o którą można ubiegać się nie spełniając 

kryteriów dochodowych. 

W tut. Ośrodku zasiłek pielęgnacyjny wypłacony został 83 rodzinom w łącznej kwocie      

127 755 zł  

Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje na trzecie i 

kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 80 zł miesięcznie. 

W tut. Ośrodku z tej formy pomocy skorzystało 58 rodzin na kwotę 70 240 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu 

dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka –  niezależnie od 

wysokości dochodów w kwocie 1 000 zł w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a 

w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo 

dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo 

przysposobienia.. 

W tut. Ośrodku jednorazową zapomogę otrzymało 22 rodziny na kwotę 22 000 zł  

Od dnia 01 września 2005 przysługuje nowa forma pomocy w formie zaliczki 

alimentacyjnej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec 

dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 

Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej na podstawie tytułu wykonawczego, 

którego egzekucja jest bezskuteczna lub częściowo bezskuteczna. 

Osoba uprawniona do zaliczki alimentacyjnej jest to osoba wychowywana przez osobę 

samotną, a także osoba ucząca się na którą zasądzone są alimenty od obydwojga rodziców. 

Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 583 zł 

do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej niż: 
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• 170 zł gdy uprawniona jest jedna lub dwie osoby , 250 zł jeżeli osoba uprawniona 

legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. 

• 120 zł gdy uprawnionych jest trzy lub więcej osób, 170 zł jeżeli osoba uprawniona 

legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. 

W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwoty 583 zł, tj. 291,50 zł kwoty 

zaliczki zwiększa się do: 

• 300 zł gdy uprawniona jest jedna lub dwie osoby ,380 zł jeżeli osoba uprawniona 

legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. 

• 250 zł gdy uprawnionych jest trzy lub więcej osób, 300 zł jeżeli osoba uprawniona 

legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. 

Zaliczka alimentacyjna nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona do zaliczki alimentacyjnej 

• przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie  

• jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko 

• zawarła związek małżeński 

W tut. Ośrodku z tej formy pomocy skorzystało 16 rodzin na kwotę 66 530 zł. 

      W tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej w roku 2007 wydano 364 decyzje dotyczące 

świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej. 

 

- Marian Dobko – sołtys wsi Dytmarów – zwrócił uwagę, że nie powinny otrzymywać 

zapomogi rodziny, które nie pracują z własnej winy, a które mogą pracować tylko im się nie 

chce. 

 

- mgr Irena Stabryń – Kier OPS w Lubrzy – wyjaśniła, że jeśli osoby te spełniają kryteria 

ustalone w przepisach, to zasiłek musi być wypłacony. 
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Ad. 5 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl - przedstawił informację o swojej pracy 

pomiędzy sesjami.  

 

 „ W dniu 12 października br. uczestniczyłem w uroczystości Święta Edukacji Narodowej, 

która zorganizowana była w GOKSiR w Lubrzy. 

       W dniu 1 października br. wpłynęło pismo od Posła na Sejm – Tadeusza Jarmuziewicza z 

prośbą o wypełnienie ankiety, której informacje posłużą do celów naukowych w ramach 

rozprawy doktorskiej pn. „zasięg władztwa administracyjnego jednostek pomocniczych 

gminy”. Uzyskane dane pozwolą min. na określenie znaczenia jednostek pomocniczych gmin 

i ich organów w systemie jednostek samorządu terytorialnego oraz na ustalenie zasięgu ich 

władztwa i określenie ich struktury. 

        W dniu 12 października wpłynęło pismo od Starosty Prudnickiego z propozycją nabycia 

akcji Spółki – Prudnickie Centrum Medyczne S.A. 

       W dniu 14 października br. Wojewoda Opolski przesłał informację z analizy oświadczeń 

majątkowych za rok 2006 Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy. Analiza 

merytoryczna nie wykazała naruszeń przepisów prawa. 

      W dniu 23 października br. Wójt Gminy poinformował o wystąpieniu do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku o nieodpłatne przekazanie budynku administracyjno – biurowego 

Straży Granicznej w Trzebinie. 

     W dniu 23 października br. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zawiadomiła o 

toczącym się postępowaniu nadzorczym w sprawie uchwały Rady Gminy w Lubrzy              

Nr VIII/55/07 z dnia 26 września 2007r.w sprawie określenia procedury uchwalania uchwały 

budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 

uchwale budżetowej – sprawa skierowana została na Kolegium RIO celem podjęcia 

rozstrzygnięcia nadzorczego. W wyniku nieistotnego naruszenie prawa, nie stwierdzono 

nieważności uchwały.  

      Otrzymałem do wiadomości pismo Kier RGiSO – mgr inż. Krzysztofa Barwieniec – 

odwołanie od okresowej oceny pracownika samorządowego. 

      W dniu 29 października br wpłynęło pismo Urzędu Skarbowego w Prudniku – informacja 

z  analizy oświadczeń majątkowych radnych ( szczegółowe informacje dostępne są do wglądu 

w Biurze Rady). Nie podjęto żadnych działań w związku z nieprawidłowościami zawartymi w 

oświadczeniach. 
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     W dniu 21 listopada br. wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Lubrzy –    

P. Józefa Tyrpuły – dot. rezygnacji z pełnienia swojej funkcji.” 

 

Ad. 6 

Informację o pracy Wójta Gminy między sesjami przedstawił Wójt Gminy Lubrza - mgr 

Stanisław Jędrusik 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

Ad. 7 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący  Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – ogłosił 10 – cio minutową przerwę w 

obradach sesji. 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

Ad. 8 i 9 

Przewodniczący Rady przedstawił następujące projekty uchwał : 

 

- Nr IX/57/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 

2007r. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008r. 

 

- Michał Iżyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy rzeczywiście cena za 1 q żyta musi być 

tak wysoka. W innych gminach ta cena jest znacznie niższa. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że proponowana stawka za 1 q żyta stawia 

gminę w bardzo korzystnej sytuacji, poza tym jest to średnia cena za okres trzech kwartałów 

ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W innych gminach te stawki są 

różne, np. gmina Kombrachcice ( mniejsza niż gmina Lubrza) przyjęła stawkę najwyższą, tj. 

58,29 zł. Gminy ościenne również tej ceny nie obniżają. Na obniżenie ceny 1 q żyta mogą 

sobie pozwolić gminy zamożniejsze, lub miejskie. Natomiast nasza gmina jest głównie 

rolnicza i głównym źródłem dochodu jest podatek rolny. Poza tym jest też szansa aby wyjść z 

zadłużenia. Po dokonanej szczegółowej analizie proponuje się stawkę 55,78 zł za 1 q żyta ( 

jest to obniżka o 2,51 zł w porównaniu do ceny maksymalnej). Natomiast na niezmienionym 

poziomie pozostają pozostałe podatki, np. od nieruchomości, środków transportowych. 
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Staraliśmy się tak skonstruować przyszłoroczny budżet aby nie planować deficytu. 

Zaplanowanych jest dużo zadań gospodarczych  w poszczególnych sołectwach. W budżecie 

na rok 2007 planowany był deficyt 400 000 zł, który teraz trzeba spłacić. 

Rolnicy sprzedali zboże po wysokiej cenie na poziomie 800 zł – 1000 zł za 1 t, stąd jeszcze 

większe obniżenie podatku przyniosłoby dla nich jeszcze większe przywileje. 

Jeżeli Rada Gminy podejmie uchwałę o obniżenie średniej ceny żyta, to o tyle gmina będzie 

miała mniejszą subwencję wyrównawczą, ponieważ obniżenie tej stawki traktowane jest jako 

dochód. Z tego wynika, że jeżeli obniżymy cenę 1 q żyta o 2,51 zł, to dochód do budżetu 

będzie mniejszy o ok. 60 000 zł. 

 

- mgr Agnieszka Marszałek – Skarbnik Gminy – dodała, że przy opracowywaniu projektu 

budżetu na rok 2008 rozważano IV warianty podatku rolnego, w tym min (stawkę 

maksymalną ogłoszoną przez Prezesa GUS – 58,29 zł) 

Obniżając cenę 1 q żyta, gmina ponosi tego konsekwencje przez 2 kolejne lata. W roku 2008 

tracimy 57 528 zł, a w roku 2009 – 119 000 zł. Ogółem obniżka przyniesie straty w okresie  2 

lat w wysokości 235 000 zł. 

Zadłużenie jakie teraz jest sięga prawie połowy planowanych dochodów na rok 2008, dlatego 

też dobrze byłoby wyjść z długów aby móc cokolwiek robić w sołectwach. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, jaka będzie sytuacja jeżeli średnia 

cena 1 q żyta w przyszłym roku będzie dużo niższa ? 

 

- mgr Agnieszka Marszałek – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że jeżeli cena 1 q żyta w 

przyszłym roku będzie dużo niższa, wówczas trzeba będzie zaplanować deficyt budżetowy. 

Wskaźniki ekonomiczne naszej gminy będą na tyle korzystne, że będzie można zaciągnąć 

kredyt. Jeżeli natomiast zaplanowalibyśmy deficyt na rok 2008 i 2009 wówczas istniałaby 

obawa, że gmina nie mogłaby zaciągnąć kredytu. 

 

- mgr Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – zwrócił uwagę, że rzeczywiście rolnicy w 

roku bieżącym mogli uzyskać dobrą cenę za zboże, ale większość z nich oprócz produkcji 

roślinnej prowadzi produkcję zwierzęcą. Prowadzenie produkcji zwierzęcej jest bardzo mało 

opłacalna i nie można twierdzić, ze rolnik jest w stanie zapłacić prawie o 50 % większy 

podatek. 
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W związku z tym, że nie zgłoszono innych głosów w dyskusji, przewodniczący obrad sesji – 

Krzysztof Sobstyl – poddał pod głosowanie projekt uchwały  Nr IX/57/07 w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2007r. stanowiącej 

podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008r. 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek-  wyjaśniła, że w przypadku kiedy Rada 

Gminy nie podejmie w/w uchwały wówczas trzeba będzie poprawić projekt budżetu na rok 

2008, bazując na stawce maksymalnej – ogłoszonej przez Prezesa GUS – tj. 58,29 zł 

 

Uchwała przyjęta została przy 7 głosach „za”, 5 – „przeciw” – 1 – „wstrzymującym się”          

( głosowało 13 radnych). 

 

- nr IX/58/07 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy 

Lubrza. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z prośbą aby wyjaśnić mieszkańcom z czego wynika 

tak duża podwyżka. 

 

- Kazimiera Aleksandrowicz – Gł Księgowa ZGKiM – poinformowała, że w roku 2007 taryfa 

za 1 m
3
 wody wynosi 2,80 zł ( brutto), abonament za wodomierz 3,00 zł ( brutto) 

Po przeanalizowaniu wskaźników kosztów jakie narzucają nam niektóre instytucje Zakład 

zmuszony jest do podniesienia tych stawek. Do największych kosztów należy min. 

- wyposażenie Stacji Wodociągowych w Skrzypcu i Olszynce w laboratorium do badania  

  wody ( jest to koszt 2 500 zł na każdą Stację). Dotychczas badania wody wykonywała   

  bezpłatnie Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Prudniku. 

- wymiana liczników energii elektrycznej na Stacjach wodociągowych na elektroniczne          

( koszt wymiany licznika w Olszynce – 12 000 zł) 

- wymiana złoża filtrującego wodę ( hydrokleanit) dla zmniejszenia zawartości manganu na  

  Stacji Wodociągowej w Olszynce. Norma ustalona przez Unię Europejską – tj. 0,05mg/l jest 

znacznie przekroczona ( 0,11 mg/l) 

- podatek od nieruchomości – podatek od budowli wodociągowych ( 2 % wartości  

  wodociągu) - 82 500 zł 
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 Dlatego też proponuje się stawkę za 1 m
3
 wody – 3,21 zł ( brutto) i abonament – 

3,50zł ( brutto). Poza tym będziemy zmuszeni dodatkowo występować do gminy o przyznanie 

dotacji do każdego 1 m
3 

wody.  

Średnie wydobycie wody od 2000 roku : 

– rok 2000- 120 702 m
3
 

– rok 2001- 112 713 m
3
 

– rok 2002- 114 603 m
3
 

– rok 2003- 108 932 m
3
 

– rok 2004- 107 672 m
3
 

– rok 2005- 105 485 m
3
 

– rok 2006 - 109 687 m
3
 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, że sprzedaż wody znacznie spadła, przyczyną może 

być właśnie jej cena, ludzie zaczynają uruchamiać własne studnie. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, że nie ma nic przeciwko podwyżce wody ale nie 

takiej jaka jest. Woda w Lubrzy jest bardzo złej jakości, bardzo często jest zanieczyszczona, 

nie nadaje się do spożycia. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że przygotowana jest już dokumentacja na 

budowę tranzytu wodociągu Dytmarów – Lubrza – Prężynka. Czekamy na ogłoszenie naboru 

wniosków o przyznanie dotacji z unii europejskiej.
 

 

Przewodniczący obrad sesji poddał uchwałę pod głosowanie, która przyjęta została przy 12 

głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” ( głosowało 14 radnych) 

 

- nr IX/59/07 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad rozliczania 

świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia 

stawek za te usługi. 

 

- Kazimiera Aleksandrowicz – Gł Księgowa ZGKiM – wyjaśniła, że podwyżka podyktowana 

jest głównie wzrostem cen za składowanie na miejskim wysypisku śmieci w Prudniku. Opłata 

za 1 tonę śmieci wzrasta do 75 zł ( było 15,71 zł). Same koszty składowania wyniosą średnio 

190 000 zł ( nie licząc innych kosztów). Kontenery z naszego terenu ważą ok. 4 t, natomiast 
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w Prudniku ok. 300 – 400 kg. Dotychczas opłata za śmiecie była na poziomie 3,60 zł (od 

osoby) a przewiduje się podwyżkę do 5,50 zł ( brutto). Poza tym wyższa jest cena za paliwo, 

co też wpływa na podniesienie wszystkich kosztów składowania. 

Przewidujemy w miesiącu styczniu 2008r. spotkanie z radnymi, sołtysami, Radami Sołeckimi 

aby przedyskutować sprawę wprowadzenia kontenerów indywidualnych w każdym 

gospodarstwie, zaczynając od mniejszych wsi – Słoków, Laskowice. 

Jest też obawa, że wprowadzenie takiego systemu przyczyni się do większego powstawania 

dzikich wysypisk śmieci. 

- mgr Józef Świczewski – dyr. SP w Dytmarowie – zwrócił się z zapytaniem, jakie będą 

stawki za śmiecie dla szkoły? Przecież tych odpadów ze szkoły jest niewiele. 

 

- Kazimiera Aleksandrowicz – Gł. Księgowa ZGiM – poinformowała, że stawka będzie taka 

sama. Nie ma możliwości przydzielenia kontenera tylko dla samej szkoły, ponieważ w  

budynku szkoły zamieszkują również lokatorzy. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – zwrócił uwagę, że 

dobrze byłoby wprowadzić kontenery indywidualne. 

Można zaprosić na spotkanie specjalistyczne firmy, które już świadczą tego typu usługi, aby 

przedstawili swoje propozycje. Prawdopodobnie nie stać byłoby finansowo naszego Zakładu 

na takie przekwalifikowanie.  

 

- Irena Ułan – Przewodnicząca Rady Sołeckiej wsi Słoków – zwróciła uwagę, że można 

mieszkańców bardziej zmobilizować do segregacji odpadów poprzez np. pomniejszenie opłat 

za śmiecie w zamian za oddane śmiecie posegregowane. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, że jeżeli będziemy mieli własne kontenery, to sam 

rachunek ekonomiczny zmusi wszystkich do segregacji. 

Ponadto zwrócił się z zapytaniem, jakie są perspektywy dalszego funkcjonowania Zakładu ? 

 

- Kazimiera Aleksandrowicz – Gł. Księgowa ZGKiM – poinformowała, że według 

spostrzeżeń Minister Finansów zakłady budżetowe są złem koniecznym a większość 

dochodów przeznaczana jest na wynagrodzenia dla pracowników. Jest już opracowany 

projekt ustawy, w którym zapisane jest, że zakłady budżetowe będą istniały tylko do końca 
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2008r. Po tym okresie będą mogły być przekształcone w Spółki albo przejdą do gminy jako 

osobne wydziału, czy referaty. 

Głównymi dochodami naszego Zakładu są opłaty za wodę, śmiecie, czynsz, zadania 

komunalne, zimowe utrzymanie dróg, co zamyka się budżetem ok. 90 000 zł. Nie ma więc 

realnych szans aby przekształcić się w Spółkę.  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że firmy odbierające śmiecie od 

klientów indywidualnych też muszą mieć zysk i dlatego zazwyczaj ustalony jest 

obowiązkowy odbiór odpadów co 2 tygodnie. 

 

- Kazimiera Aleksandrowicz – gł. Księgowa ZGKiM – poinformowała, że 4 – ro osobowa 

rodzina wywozi średnio 2 kontenery w ciągu miesiąca. Wywóz jednego kontenera kosztuje     

7 zł. 

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa z 

osobami, które nie płacą za śmieci ? 

 

- Kazimiera Aleksandrowicz – gł. Księgowa ZGKiM – poinformowała, że w przypadku 

ściągnięcia zadłużenia za wodę nie ma problemu. Jeżeli przez trzy okresy rozliczeniowe nie 

są regulowane płatności, wówczas wysyłane jest upomnienie, później powiadamiany jest 

Wójt Gminy i Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Woda jest zakręcana, a odbiorcy 

wskazuje się najbliższe miejsce ujęcia wody pitnej. 

Natomiast jest problem ze ściągnięciem należności za śmiecie. Sprawy załatwiane są za 

pośrednictwem komornika sądowego. 

 

W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl, poddał pod głosowanie uchwałę nr IX/59/07, która przyjęta została przy 13 głosach 

„za” ( głosowało 13 radnych) 

 

- nr IX/60/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok. 

 

Uchwała przyjęta została przy 13 głosach „za” – 1 – „wstrzymującym się” ( głosowało 14 

radnych). 
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- nr IX/61/07 w sprawie wskazania jednostek budżetowych tworzących wydzielony rachunek 

dochodów własnych oraz określenia źródeł dochodów własnych i dochodów nimi 

finansowanych. 

 

Uchwała przyjęta została przy 13 głosach „za” – 1 – „wstrzymującym się” ( głosowało 14 

radnych). 

 

- nr IX/62/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia 

lustracyjnego. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

- nr IX/63/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że kwota 47 300 zł, są to pieniądze, 

które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego jako pomoc dla rodzin poszkodowanych w 

wyniku powodzi, jaka miała miejsce w miesiącu wrześniu br. 

Środki na konto wpłynęły dwa tygodnie temu, a w dniu 22 listopada br. powołana została 

komisja, w skład której weszli przedstawiciele urzędu, sołtysi, radni. Komisja ustalała 

wysokość kwot dla każdej rodziny poszkodowanej.  W sumie dzielona była kwota 87 300 zł    

( dodatkowe 40 000 zł pochodziły z budżetu Gminy w tym 20 000 zł z budżetu Ośrodka 

Pomocy Społecznej ) Najmniejsza przyznana kwota to 200 zł, największa 6 000 zł. Wypłata 

odszkodowań planowana jest po dniu 1 grudnia br. 

 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 14 

 

Podjęta w p. 9 porządku obrad uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 10 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl - przedstawił odpowiedź na interpelację 

zgłoszoną na sesji w dniu 26 września 2007r. przez radnego – Leopolda Saskę – w brzmieniu 

– „Czy jest możliwość przekazania 10% dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia 

komunalnego znajdującego się na terenie danego sołectwa, na zadania inwestycyjne lub inne 

potrzeby w tej miejscowości” – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

- Leszek Srębacz – radny – poinformował, iż na poprzedniej sesji złożył wniosek aby dokonać 

rozeznania czy jest możliwość wprowadzenia ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych 

(za wyjątkiem mieszkańców) na odcinku drogi od Stacji PKP w Dytmarowie do Skrzypca. 

Ruch tych pojazdów jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców i zabudowań. 

Urząd Gminy wystąpił w tej sprawie z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg oraz 

Wojewódzkiego Zarządu Dróg, być może uda się coś w tej sprawie załatwić, a mieszkańcy 

zostaną poinformowani o podjętych decyzjach. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zawrócił się z prośbą do Wójta Gminy oraz radnego 

powiatowego – Piotra Hanusika o monitorowanie spraw remontu dróg powiatowych gł. droga 

Prudnik – Krzyżkowice oraz Prudnik – Prężynka – Prężyna. Ponadto zwrócił się z prośbą aby 

załatwić sprawę drogi nr 270 w Prężynce, która jest jedyną drogą dojazdową do 14 posesji. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że według wcześniejszych ustaleń w 

roku 2008 w pierwszej kolejności miała być przebudowywana droga powiatowa Prudnik – 

Krzyżkowice, ale niestety nie wiadomo czy tak zostanie. Dokumentacja na drogę Prudnik – 

Krzyżkowice jest już nawet  przygotowana. 

Prawdopodobnie Marszałek Województwa czyni starania, aby jako pierwsza remontowana 

była droga Głuchołazy – Nysa, ze względu na jej większą eksploatację. 

Zwrócił uwagę, że Marszałek Województwa jest zarówno posiadaczem środków unijnych jak 

i beneficjentem, co wyjaśnia takie a nie inne decyzje. 

 

- mgr inż. Piotr Hanusiak – wyjaśnił, iż na roboczych posiedzeniach komisji Rady Powiatu 

sporządzony został harmonogram remontu dróg powiatowych min. 

- na miejscu pierwszym jest droga Prudnik - Krzyżkowice 

- na miejscu drugim droga Prudnik – Prężynka – Prężyna 

- na miejscu trzecim droga Prudnik – Dębowiec. 
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Na modernizację drogi Prudnik – Krzyżkowice, Marszałek Województwa może przydzielić 

nam mniejszą kwotę niż planowano i w związku z tym trzeba byłoby zawęzić zakres prac, np. 

nie uwzględniając np. budowy chodników. 

Zapewnił, że sprawa remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Lubrza będzie na bieżąco 

monitowana. 

Ponadto zwrócił uwagę, iż czyni starania w kierunku podjęcia działań w sprawie budowy 

zbiornika retencyjnego k/ Jasiony. Po ostatnich latach widać, że nasz region jest bardzo 

narażony na powódź. Stąd potrzeba budowy takiego zbiornika jest jak najbardziej 

uzasadniona. Drugi taki zbiornik planuje się w okolicy Racławic Śląskich. 

Budowa takiego zbiornika ma co najmniej dwa pozytywne aspekty, tj. zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe, jak i rozwój regionalny poprzez rozwinięcie bazy gastronomiczno – 

turystycznej. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił uwagę, iż jak najbardziej jesteśmy za tym 

aby taki zbiornik retencyjny powstał, ale są dwa warianty, tzn. zbiornik suchy ( uruchamiany 

tylko na wypadek powodzi) albo staw. Konkretne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. 

 

- Józef Kasprzyszak – sołtys – zwrócił uwagę, że planuje się większy podatek, większe opłaty 

za wodę, śmiecie, natomiast nie mówi się nic o polepszeniu bytu mieszkańców naszej Gminy.  

wsie Soków, Laskowice, Olszynka nie mają dostępu do Internetu i dlaczego będą płacić taki 

sam podatek jak np. Nowy Browiniec. Jakie są realne szanse aby Internet mógł działać ? 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda sprawa przygotowania do 

zimowego utrzymania dróg gminnych. Co się dzieje z koparką, czy jest sprawna? 

 

- Kazimiera Aleksandrowicz – gł. Księgowa ZGKiM w Lubrzy – poinformowała, że po 

pierwszych opadach śniegu, zostały odśnieżone wszystkie drogi za wyjątkiem drogi w 

Prężynce k/ P. Tomaszewskiego. Podczas ostatniego łatania dziur na tej drodze pracownik 

został przegoniony przez P. Tomaszewskiego. Była obawa, że taka sytuacja mogłaby się 

powtórzyć. 

Jeżeli chodzi o koparkę, to rzeczywiście była awaria ale została już naprawiona. 

 

- Irena Ułan – Przewodnicząca Rady Sołeckiej wsi Słoków – zwróciła się z zapytaniem, czy 

takie złe parametry wody w Olszynce pochodzą z drugiego nowego ujęcia wody ?  
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- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że jeszcze nie możemy korzystać z 

nowego ujęcia wody dopóki nie zostaną zakończone wszystkie procedury tj. adaptacja i 

wszelkie pozwolenia na użytkowanie studni. Ale w sytuacji kryzysowej, przy zagrożeniu 

braku w dostawie wody, studnia może być od razu uruchomiona. Woda na pewno będzie 

czyściejsza, ponieważ ujęcie budowane było przy nowej technologii, zastosowano zupełnie 

inne filtry. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem, ile ludzi nie płaci podatku 

rolnego ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, iż nie można podać imiennie, kto zalega z 

opłatami. Również radny nie może indywidualnie żądać od pracownika podania takiej 

informacji, czy też innych dokumentów. Można natomiast podać tylko i wyłącznie zadłużenie 

ogólne. Na terenie Gminy jest trzech stałych dłużników, którzy praktycznie są niewypłacalni.  

 

- mgr Agnieszka Marszałek – Skarbnik Gminy – poinformowała, że zaległości wobec Gminy 

jest na kwotę 380 000 zł ( odsetki – 166 000 zł). 

Jeżeli chodzi o podatek rolny sytuacja zaległości przedstawia się w sposób następujący : 

- Dytmarów – 161 zł ( zalegają 4 rodziny) 

- Dobroszewice – 568 zł 

- Jasiona – 0 ( natomiast zaległość w podatku od nieruchomości – 97 000 zł) 

- Krzyżkowice – 427 zł 

- Lubrza – 2 172 zł ( w tym osoby prawne – 664 zł) 

- Olszynka – 0 

- Prężynka -1 606 zł 

- Skrzypiec – 2 005 zł ( w tym osoby prawne – 1420 zł) 

- Słoków – 193 zł 

- Trzebina 634 zł 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, że zadłużenie z 

tytułu podatku rolnego jest małe, na poziomie 5 682 zł. Wynika z tego, że rolnicy są raczej 

sumienni. 

 

- Stanisław Pawłowski – radny – zwrócił się z zapytaniem jak będzie wyglądała sprawa 

Ośrodka Zdrowia w Dytmarowie. W obecnej chwili trwają procedury przygotowawcze do 

sprzedaży lokali na parterze budynku. Wykupem zainteresowana jest również Przychodnia 

Lekarska OPTIMA. Jakie jest zapewnienie, że OPTIMA nie przeznaczy tego lokalu na inne 

cele ? 
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- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że lokale na parterze w budynku Ośrodka 

Zdrowia w Dytmarowie sprzedawane będą tylko i wyłącznie na prowadzenie działalności 

zdrowotnej.  

Prezes OPTIMY – P. Okrągły zapewnia, że Ośrodek Zdrowia będzie funkcjonował i zamierza 

rozwijać działalność. Wykupił również lokal w Racławicach Śląskich z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności zdrowotnej. Przed samą sprzedażą będą jeszcze negocjowane 

warunki. 

Planuje się również ponowne uruchomienie Ośrodka Zdrowia w Trzebinie, w budynku gdzie 

był poprzednio. Obecnie w lokalu tym zamieszkuje rodzina, która najbardziej ucierpiała w 

wyniku tegorocznej powodzi. Rodzina ta przeniesiona zostanie do budynku byłej Strażnicy, 

który zostanie nam przekazany od Starostwa Powiatowego.  

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił uwagę, że dotychczas nasza Gmina nie opracowała 

żadnego konkretnego projektu na duże zadanie inwestycyjne. Dotychczas były to projekty 

małe jak np szkolenia, imprezy o charakterze integracyjno – kulturalnym. 

Odszedł pracownik, który zajmował się pozyskiwaniem funduszy unijnych, dobrze byłoby 

zatrudnić konkretnego specjalistę, aby nasza gmina mogła się bardziej rozwijać. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że Pan Barwieniec odszedł z 

własnej woli. Przyjęta została nowa osoba, która ukończyła europeistykę. Obecnie 

uczestniczy w szkoleniach i warsztatach dot. właściwego przygotowywania projektów 

unijnych. Osoba ta zna doskonale język niemiecki i angielski w mowie i piśmie. 

        Zwrócił uwagę, że nie został jeszcze ogłoszony nabór wniosków na konkretne zadania. 

W latach poprzednich korzystaliśmy funduszy planowanych na lata 2004 – 2006. Nasza 

gmina uzyskała dofinansowanie do 3 projektów : 

- „modernizacja budynku Caritas w Lubrzy w celu poprawy lokalnej infrastruktury ochrony  

   zdrowia” 

- „szkolenia językowe dla pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych” 

- „Tradycje, obrzędy, obyczaje…” 

Poza tym warunkiem ubiegania się o środki unijne jest zapewnienie udziału własnego w wys. 

min.15 % wartości inwestycji. Na trzy zadania, które ujęte są w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym” zabezpieczone są środki na udział własny. 
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Jeśli potrzebna będzie pomoc, to na pewno będziemy szukać wsparcia w firmach 

specjalistycznych. 

Priorytetem jest rozpoczęcie budowy tranzytu wodociągu Dytmarów – Lubrza – Prężynka. 

 

- mgr inż. Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – zwrócił uwagę, że gmina Lubrza 

przystąpiła do Programu „Odnowa Wsi”, w sołectwach zawiązały się grupy inicjatywne, ale 

można odnieść wrażenie, że gmina nie jest zainteresowana tymi działaniami. Dzięki 

przystąpienia do Programu, sołectwa mają możliwość ubiegania się o środki unijne, kilka 

projektów już powstało. Koniecznie trzeba byłoby te grupy bardziej zmotywować. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – zwrócił się z 

zapytaniem, dlaczego liderzy grupy „Odnowa Wsi” z Trzebiny nie są zapraszani na szkolenia. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że grupy Odnowy Wsi zawiązały się na 

początku roku podczas zebrań wiejskich. Miejscowość Trzebina już dużo wcześniej 

przystąpiła do tego Programu. Została jednak wykreślona ponieważ była za mało aktywa, nie 

przedstawiała do Urzędu Marszałkowski rocznych sprawozdań ze swojej działalności. 

Grupy Odnowy Wsi powstały prawie we wszystkich miejscowościach ( za wyjątkiem wsi 

Laskowice) i działają bardzo aktywnie, uczestniczą w szkoleniach , warsztatach, czy innych 

spotkaniach. W przyszłym roku będą przygotowywane projekty o przyznanie dofinansowania 

na konkretne zadania, które najpierw musi zaopiniować Rada Gminy. Następnie 3 wybrane 

projekty przesłane zostaną do Urzędu Marszałkowskiego. 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior – wyjaśniła, że grupy Odnowy Wsi w sołectwach 

powstały w 2007r. (za wyjątkiem wsi Trzebina), jednak nie zabezpieczono w budżecie Gminy 

na 2007r. środków finansowych na ich funkcjonowanie. W budżecie na rok 2008 

zaplanowano już kwotę 20 000 zł. Są to wydatki głównie na pokrycie kosztów dojazdu na 

szkolenia, warsztaty, itp. Ludzie są naprawdę bardzo aktywni i mają ciekawe, realne pomysły. 

Poinformowała również, iż Grupa Odnowy wsi Trzebina niestety została wykreślona z 

rejestru jaki znajduje się w Urzędzie Marszałkowskim, ponieważ nie przedstawiała 

sprawozdań ze swojej działalności. Nie ma żadnych przeciwwskazań aby tą grupę na nowo 

reaktywować uchwałą zebrania wiejskiego. 
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- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, że grupa Odnowy Wsi ze Skrzypca również nie 

została zaproszona na warsztaty. 

 

- Edward Mrzygłocki – sołtys wsi Prężynka – stwierdził, że może być duże 

prawdopodobieństwo, że wybrane zostaną projekty z tych miejscowości gdzie jest większa 

liczba radnych. 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior – wyjaśniła, że Rada Gminy przyjmuje sołeckie 

programy rozwoju wsi krótko i długoterminowe. Programy te zostaną później przesłane do 

Urzędu Marszałkowskiego. Sołectwa zobowiązane będą do sporządzenia rocznego 

sprawozdania z realizacji przyjętego programu. 

 

- Ryszard Barczyk – W – ce Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że grupa Odnowy 

Wsi z Trzebiny została rozwiązana, ponieważ nie było osoby z Urzędu, która te sprawy by 

prowadziła. Teraz sołectwa, które przystąpiły do Odnowy Wsi są w lepszej sytuacji i jeszcze 

zaplanowane są na ten cel pieniądze. Trzebina nie miała ani prowadzącego ani żadnych 

środków. 

 

- Marian Gul – sołtys wsi Krzyżkowice – stwierdził, że grupa inicjatywna że wsi 

Krzyżkowice utworzyła dodatkowo Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Krzyżkowice z 

nadzieją na większe szanse uzyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego jak również z 

innych źródeł. Nie mieliśmy żadnej pomocy ze strony Urzędu. 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior – zwróciła uwagę, że wieś Krzyżkowice wybiegła 

znacznie dalej, zakładając Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i praktycznie gmina już 

nie będzie im potrzebna.. Grupy Odnowy Wsi w pozostałych miejscowościach nie posiadają 

osobowości prawnej  i dlatego gmina występuje w ich imieniu. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 10
00

 a zakończono o godz. 12
40

. 

 

Protokołowała : 

 
mgr Alina Woehl 


